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I. QÜESTIONS GENERALS
QUAN S’UTILITZA EL MODEL 620?
Este model serà d’ús per a les autoliquidacions que es practiquen per la transmissió, per particulars,
de mitjans de transport usats, a excepció d’aeronaus, en què s’usarà el model 600, sempre que el
rendiment de l’impost corresponga a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que establix l’article 33
de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades
normes tributàries.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
La presentació de l’autoliquidació i, si és el cas, l’ingrés haurà de realitzar-se en el termini d’un mes
comptador des del dia en què es cause l’acte o contracte.
Llevat que específicament s’establisca una altra cosa, quan després de l’aplicació d’un benefici fiscal
es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiga
condicionat s’haurà de presentar l’autoliquidació corresponent en el termini d’un mes comptador des
del dia en què s’haja produït l’incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de
l’impost que s’haja deixat d’ingressar com a conseqüència de l’aplicació del benefici fiscal, així com
els interessos de demora.
LLOC DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
1. Excepte en els supòsits a què es referix el punt 2 següent, el model, degudament omplit i ingressat,
si és el cas, es presentarà juntament amb la documentació que es detalla més avall, en la seu de
l’IVAT a València o en alguna de les seues delegacions a Alacant i Castelló en funció de les regles de
competència territorial que s’especifiquen a continuació:
a) Quan l’acte o document comprenga la transmissió de vehicles usats, serà la corresponent al
territori on l’adquirent tinga la residència habitual, si és persona física, o el domicili fiscal, si és
persona jurídica.
b) Quan l’acte o document comprenga la transmissió de barcos, serà la corresponent a la
circumscripció on radique el registre en què tals actes hagen de ser inscrits.
Documentació que cal aportar en tots els casos:
•

Original i còpia del contracte de compravenda, en idioma oficial.

En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència
tributària a Espanya, autorització omplida per a l’accés a les dades personals d’identitat o, a falta
d’això, original del NIF o NIE.
Documentació complementària que cal aportar per a vehicles i ciclomotors nacionals:
•
•

Original i còpia de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle.
Original i còpia del permís de circulació del vehicle. A falta d’això, es podrà acompanyar
informe de la Direcció Provincial de Trànsit, en el cas de vehicles, o original i còpia de l’alta de
l’Ajuntament, en el cas de ciclomotors no matriculats.

Documentació complementària que cal aportar per a vehicles d’importació:
•

Original i còpia de la targeta d’inspecció tècnica espanyola del vehicle o fitxa tècnica reduïda
o homologació.

En els casos de sol·licitud de plaques verdes (temporals), la targeta d’inspecció tècnica del vehicle.
Documentació complementària que cal aportar per a embarcacions:

•

Original i còpia del rol o document expedit en la Comandància de Marina en què consten les
característiques tècniques de l’embarcació.

2. En els supòsits d’adquisició no exempta dels vehicles a què es referix l’epígraf 1 i en l’epígraf 2 de
l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat (automòbils de tipus
turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals
siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 5 anys, exclosos els que hagen
sigut qualificats com a vehicles històrics), una vegada formalitzada l’autoliquidació, no hi ha obligació
de presentar-la davant de l’Administració tributària de la Generalitat. En estos casos, a l’efecte de
tramitar el canvi de titularitat del vehicle davant de l’òrgan competent en matèria de trànsit, n’hi haurà
prou amb acreditar el pagament per mitjà d’ingrés a favor de la Generalitat, en comptes de titularitat
seua, a través dels models de declaració i ingrés habilitats, o d’acord amb els procediments
específicament previstos per mitjà d’una orde del conseller competent en matèria d’hisenda, en cas
d’utilitzar la via telemàtica.
II. NORMES PER A OMPLIR EL MODEL
Casella 2. Meritació
S´hi farà constar la data en què es va realitzar el contracte de compravenda. Per a això, utilitzarà dos
dígits per al dia, dos per al mes i quatre dígits per a l’any.
Per exemple: si el contracte es va firmar el 16 d’abril de 1998, s’anotaria:
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Apartat A. Subjecte passiu: caselles 5 a 18. En este apartat es consignaran les dades relatives al
comprador del mitjà de transport usat.
Apartat B. Transmetent: caselles 19 a 32. En aquest apartat es consignaran les dades relatives al
venedor del mitjà de transport usat
Apartat C. Presentador: caselles 33 a 46. Consigne les dades identificatives del presentador de la
declaració-liquidació.
Apartat D. Característiques tècniques
Vehicles: caselles 48 a 54. Òmpliga les dades sol·licitades en este apartat quan es tracte de
compravenda d’un vehicle usat. Estes dades estan arreplegades en la fitxa tècnica del vehicle.
Motocicletes: caselles 55 a 58. Òmpliga les dades sol·licitades en este apartat si es tracta de
compravenda de motocicleta usada. Estes dades estan arreplegades en la fitxa tècnica de la
motocicleta.
Embarcacions: caselles 59 a 66. Òmpliga les dades sol·licitades en este apartat quan es tracte de
compravenda d’una embarcació usada. Estes dades estan arreplegades en el document que acredita
les característiques tècniques de l’embarcació (rol de l’embarcació).
Motors marins: caselles 67 a 70. S’utilitzarà este apartat per a declarar els motors addicionals de
l’embarcació que es declara o per a declarar motors marins per separat. Es podran incloure dins de la
mateixa declaració-liquidació només els motors del mateix tipus de combustible i el primer any d’ús
dels quals coincidisca. En cas contrari s’ha de presentar una declaració-liquidació per cada motor de
característiques distintes.
Apartat E. Autoliquidació
Casella 71. Marque amb una X el requadro “Exempt - No subjecte” si és procedent.
Casella 72. Si ha marcat la casella (71), indique en esta casella el fonament legal en què s’empara
l’exempció / no-subjecció.
NOTA IMPORTANT. Quan les transmissions de vehicles usats amb motor mecànic per a circular per
carretera estan exempts perquè l’adquirent és un empresari dedicat habitualment a la compravenda
d’estos i els adquirisca per a la revenda, l’exempció s’entendrà concedida amb caràcter provisional i
per a elevar-se a definitiva caldrà justificar la venda del vehicle adquirit dins de l’any següent de
la data de la seua adquisició.

Casella 47 especial. Esta casella s’utilitzarà en cas de vehicle o motocicleta especial, entenent per
tal aquells que hagen estat dedicats exclusivament durant més de sis mesos, des de la primera
matriculació definitiva, a les activitats d’ensenyança de conductors per mitjà de contraprestació o de
lloguer de vehicles sense conductor, o tinga la condició, segons la legislació vigent, de taxi, autotaxi o
autoturisme.
Casella 73. En cas d’haver marcat la casella (47) indique ací el motiu de la reducció especial.
Casella 74. Marque amb una X el requadro “Suspensiu” si és procedent.
Casella 75. Liquidació complementària. Marque amb una X si es tracta d’una autoliquidació que en
complemente una altra d’anterior.
Caselles 751, 752 i 753. En cas de tractar-se d’una autoliquidació complementària indique el número
d’expedient de la primera autoliquidació, la data de presentació i el seu import, respectivament.
Casella 76. Indique en esta casella el valor fiscal durant el primer any posterior a la seua primera
matriculació. El seu valor es troba arreplegat en l’orde que publica amb periodicitat anual el Ministeri
d’Hisenda per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i
Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport. Se li pot facilitar esta orde en esta oficina
gestora. En cas de tractar-se d’escúter, el valor que cal consignar en esta casella serà el 90 % del
valor fiscal del primer any. En el cas que el preu mitjà de venda no estiga arreplegat en l’orde
ministerial esmentada deixe en blanc la casella.
Casella 77. Consigne el percentatge de reducció interanual segons el que establix l’orde ministerial
esmentada. Estos percentatges es calculen en funció dels anys d’utilització.
Casella 78. És el resultat d’aplicar el percentatge indicat en la casella (77) al contingut de la casella
(76).
Casella 79. Indique la part transmesa del mitjà de transport. Si es tracta de la seua totalitat escriga
“100”.
Casella 80. Valor fiscal de la part transmesa: es calcula aplicant el percentatge de la part transmesa
(casella 79) al valor fiscal (casella 78).
Casella 81. Indique el valor declarat de venda, que és el valor que figura en el contracte de
compravenda del vehicle. L’import ací indicat s’entendrà que correspon a la part transmesa.
Casella 82. Base imposable. Consigne el major dels imports de les caselles (80) i (81). En el cas que
la casella (80) estiga en blanc per no trobar-se el vehicle en les taules contingudes en l’orde
esmentada anteriorment del Ministeri d’Hisenda, col·loque el contingut de la casella (81) i
l’Administració podrà girar una liquidació complementària com a conseqüència de la pràctica d’una
comprovació de valors.
Casella 83. Només per al cas que l’import que cal consignar en la casella (82) coincidisca amb el
consignat en la casella (80), indique el percentatge de reducció especial que corresponga.
Casella 84. És el resultat de multiplicar la casella (82) per la (83) i dividir per 100.
Casella 85. Base liquidable: consigne el major dels imports de les caselles 81 i (80 – 84).
Casella 86. Tipus impositiu. Consigne el tipus de gravamen vigent. Actualment el 6 %, amb les
excepcions següents (apartat 3 de l’article 13 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la
Generalitat):
a) El 8 % en cas d’adquisició d’automòbils de turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny,
motocicletes i ciclomotors, amb una antiguitat igual o inferior a 12 anys i una cilindrada superior a
2.000 cc, o amb un valor igual o superior a 20.000 euros, així com d’embarcacions de recreació amb
més de 8 metres d’eslora o amb un valor igual o superior a 20.000 euros, inclosos els vehicles
qualificats com a històrics. En tot cas, els vehicles històrics que siguen considerats antiguitats, d’acord
amb l’article 19.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, tributen al 8 %.

b) En cas d’adquisició d’automòbils de turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny,
motocicletes i ciclomotors, exclosos els de caràcter històric, amb valor inferior a 20.000 euros i una
antiguitat superior a 5 anys, s’establixen quotes fixes en funció del tipus de vehicle i de la seua
cilindrada (vegeu la casella 87).
Casella 87. Quota tributària. Consigne el resultat de multiplicar la casella (85) per la (86) i dividir per
100, excepte en el cas d’automòbils de tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny,
motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat
superior a 5 anys, exclosos els que hagen sigut qualificats com a vehicles històrics, als quals es
referix l’epígraf 1 i l’epígraf 2 de l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la
Generalitat, en què es consignarà directament la quantitat següent, segons corresponga al tipus de
vehicle i la seua cilindrada, sense que per tant siga necessari, en estos casos, omplir les caselles 82,
83, 84, 85 i 86:
Epígraf 1, antiguitat superior a 12 anys:
a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 cc: 10 euros.
b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 cc i inferior o igual a 550 cc: 20 euros.
c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 cc i inferior o igual a 750 cc: 35 euros.
d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 cc: 55 euros.
e) Automòbils de tipus turisme i vehicles tot terreny, amb cilindrada inferior o igual a 1.500 cc: 40
euros.
f) Automòbils de tipus turisme i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 cc i inferior o igual
a 2.000 cc: 60 euros.
g) Automòbils de tipus turisme i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 cc: 140 euros.
Epígraf 2, antiguitat superior a 5 anys i inferior a 12 anys:
a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 cc: 30 euros.
b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 cc i inferior o igual a 550 cc: 60 euros.
c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 cc i inferior o igual a 750 cc: 90 euros.
d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 cc: 140 euros.
e) Automòbils de tipus turisme i vehicles tot terreny, amb cilindrada inferior o igual a 1.500 cc: 120
euros.
f) Automòbils de tipus turisme i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 cc i inferior o igual
a 2.000 cc: 180 euros.
g) Automòbils de tipus turisme i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 cc: 280 euros.
Casella 100. Import que cal ingressar. Consigne ací el resultat de l’operació: casella (87) – casella
(753).
Apartat F. Data de presentació
Casella 90. Es consignarà la data de presentació de la declaració-liquidació.
III. MODALITATS DE PAGAMENT
L'import del deute podrà ingressar-se a través dels mitjans de pagament autoritzats (pagament amb
targeta, pagament en oficines, caixers, banca electrònica, banca telefònica i deute en línia) a través
de la relació d'entitats col·laboradores ( http://www.ivat.gva.es/tributos-infogeneral-dondepagar)

